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Zarządzenie nr 79/2011 

Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu 

z dnia 13 czerwca 2011 roku 

w sprawie wykazu stanowisk i rodzajów prac zleconych, których wykonywanie moŜe 

łączyć się z dostępem do informacji niejawnych 

 

 
Na podstawie art. 21 ust. 1 i 4, art. 22 ust.1 pkt. 1 ustawy z dnia 5 sierpnia 2010 roku  
o ochronie informacji niejawnych (Dz. U. Nr 182, poz. 1228) oraz § 42 ust. 4 pkt 9 i ust.5 
Statutu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu, zarządza się, co następuje: 

 
§ 1 

1. Określa się, w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, zwanym dalej Uczelnią,  
stanowiska, których zajmowanie moŜe łączyć się z dostępem do informacji niejawnych. 

2. Wykaz stanowisk, o których mowa w ust.1, stanowi załącznik nr 1 do niniejszego 
zarządzenia. 

§ 2 

1. Określa się rodzaje prac zleconych, z których wykonywaniem moŜe łączyć się dostęp do 
informacji niejawnych. 

2. Wykaz prac, o których mowa w ust. 1, stanowi załącznik nr 2 do niniejszego zarządzenia. 
 

§ 3 

1. W przypadku, gdy będzie tego wymagał interes państwa lub Uczelni, wykazy, o których 
mowa w § 1 - 2, mogą zostać poszerzone. 

2. Aktualne wykazy stanowisk i prac zleconych, z których zajmowaniem i wykonywaniem 
moŜe łączyć się dostęp do informacji niejawnych oraz imienny wykaz osób 
dopuszczonych w Uczelni do informacji niejawnych prowadzi pełnomocnik ds. ochrony 
informacji niejawnych. 

 

§ 4 

Traci moc zarządzenie nr 78/2010 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 
7 czerwca 2010 roku w sprawie stanowisk i rodzajów prac zleconych, których wykonywanie 
moŜe łączyć się z dostępem do informacji niejawnych, stanowiących tajemnicę słuŜbową. 

 

§ 5 

Zarządzenie wchodzi w Ŝycie z dniem podpisania. 
 
 Rektor 

 

 

 

 

       /-/ prof. dr hab. Grzegorz Skrzypczak 



Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 79/2011 Rektora  

UP w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2011 roku 
 

 

A. Wykaz stanowisk w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, których zajmowanie 

moŜe się łączyć z dostępem do informacji niejawnych z klauzulą „poufne”: 

1. Rektor 
2. Prorektor ds. Studiów 
3. Prorektor ds. Nauki i Współpracy z Zagranicą 
4. Prorektor ds. Kadr i Rozwoju Uczelni 
5. Audytor Wewnętrzny 
6. Pełnomocnik ds. ochrony informacji niejawnych 
7. Kierownik kancelarii i archiwum dokumentów niejawnych 
8. Specjalista ds. obronnych i ochrony cywilnej 
9. Inspektor bezpieczeństwa teleinformatycznego 

10. Administrator systemu teleinformatycznego 
 
 
B. Wykaz stanowisk w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, których zajmowanie 

moŜe się łączyć z dostępem do informacji niejawnych z klauzulą „zastrzeŜone”: 

1. Dziekan Wydziału Rolnictwa i BioinŜynierii 
2. Dziekan Wydziału Leśnego 
3. Dziekan Wydziału Hodowli i Biologii Zwierząt 
4. Dziekan Wydziału Technologii Drewna 
5. Dziekan Wydziału Ogrodnictwa i Architektury Krajobrazu 
6. Dziekan Wydziału Nauk o śywności i śywieniu 
7. Dziekan Wydziału Melioracji i InŜynierii Środowiska 
8. Dziekan Wydziału Ekonomiczno-Społecznego 
9. Kanclerz 

10. Kwestor 
11. Zastępca Kanclerza d.s. Administracyjno-Gospodarczych 
12. Zastępca Kanclerza d.s. Technicznych 
13. Zastępca Kanclerza d.s. Funduszy Strukturalnych 
14. Kierownik Działu Studiów i Spraw Studenckich 
15. Kierownik Działu Osobowego i Spraw Socjalnych 
16. Sekretarz Rektora 
 
 



Załącznik nr 2 do zarządzenia nr 79/2011 Rektora  

UP w Poznaniu z dnia 13 czerwca 2011 roku 

 
 

Rodzaje prac zleconych w Uniwersytecie Przyrodniczym w Poznaniu, których 

wykonywanie moŜe łączyć się z dostępem do informacji niejawnych  

1. Prace pomocnicze, techniczne realizowane na rzecz osób wymienionych w załączniku  
Nr 1 A, związane z dostępem do informacji niejawnych. 

2. Prace polegające na wykonaniu ekspertyz, analiz, opinii, tłumaczeń, badań naukowych, 
archiwizacji, szkoleń oraz udzielaniu konsultacji, jeŜeli do ich wykonania potrzebny jest 
dostęp do informacji niejawnych, lub w wyniku których powstałyby takie informacje. 

3. Inne prace, których wykonanie wiąŜe się z dostępem do informacji niejawnych, 
określonych w ustawie z dnia 5 sierpnia 2010 roku o ochronie informacji niejawnych  
(Dz. U. Nr 182, poz. 1228). 

 
 


